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Benvolgudes famílies, 

Esperem que davant d’aquesta difícil i estranya 

situació que estem vivint, estigueu tots bé i que 

porteu aquest confinament el millor possible. 

Encarem la recta final del curs escolar 2019-2020 de manera incerta, i des de l’AMPA de 

l’escola volem expressar tot el nostre recolzament a l’equip directiu, a la congregació, al 

professorat i a totes aquelles persones que fan possible el funcionament del centre en 

el seu dia a dia. 

És moment d’estar units i treballar amb fermesa en cadascun dels àmbits que ens 

pertoca. 

Deixant de banda els obstacles i entrebancs també ens queda la satisfacció i resultat de 

la feina feta en aquest curs 2019-2020, entre tots ho fem més fàcil i continuem aprenent. 

No cal dir que seguim fent de pont entre l’escola i les famílies i que estem a la vostra 

disposició a través de la adreça de correu electrònic: ampamariaimmaculada@hotmail.es 

Aprofitem per desitjar-vos un bon acabament de curs i un bon estiu, i que aquella emoció 

que percebem en els nostres fills i filles no deixem mai de reconèixer-la com a pròpia. 
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Encara que ens sembla que queda molt lluny, el segon trimestre no ha faltat activitats. 

Per segón any consecutiu els membres de l’AMPA vam participar en la Xocolatada 

solidària de forma conjunta amb l’AMPA de l’escola Valldeflors, per poder recaptar diners 

per la investigació del càncer infantil a l’Hospital Sant Joan de Déu. 

 

 

 

 

 

Amb les aportacions voluntàries que es van recollir es va poder fer una donació de 475,69 

€ per millorar els tractaments del càncer infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS SEGON TRIMESTRE 
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El dia 21 de febrer ens va visitar el carnestoltes i l’AMPA va colaborar amb la música de 

la rua, la coca, la xocolata i els sucs del berenar. 
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Una de les tasques complicades d’aquest any ha estat escollir el nou logotip de l’AMPA, 

hem rebut molt bones propostes dels alumnes de l’escola i finalment us podem presentar 

la nostra nova imatge. 

 

La guanyadora ha estat l’Aina Fité Figuera, de SEGON D’ESO.  

Donada la situació en que ens trobem queda pendent el lliurament de l’obsequí que et 

farem arribar els membres de l’AMPA. 

 

Felicitats Aina i moltes gràcies! 

 

Propietat intel·lectual. El logotip quedarà en propietat exclusiva i permanent de l’AMPA, 

que tindrà complerta llibertat per utilitzar-lo total o parcialment o per modificar-lo en el 

moment i la forma en que ho consideri necessari. 

 

 

LOGOTIP AMPA 
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El diumenge 26 d’abril els membres de l’AMPA haviem previst fer la celebració del dia de 

la família, ja teniem a punt un munt d’activitats i ens llepavem els dits pensant amb la 

paella. 

No volem perdre l’oportunitat de recordar que seguim tots junts i per això us proposem 

fer un dia de la família versió 2.0. 

 Fer dinar familiar cadascú a casa seva (si us atreviu, una paella). 

 Que els alumnes es posin la samarreta, la jaqueta, la dessuadora o la bata de 

l’escola. 

 Fer una fotografia de grup del vostre dinar (fotografia horitzontal) 

 Compartir la fotografia amb el grup de watssap de la vostra classe, així podreu 

veure els vostres companys. 

 Que les persones que fan d’enllaç entre les classes i el grup de watssap TOTS 

SOM AMPA, ens facin arribar les fotografies de les famílies. 

 Els membres de l’AMPA farem un recull de les imatges perquè no oblidem que 

SEGUIM TOTS JUNTS! 

Recordeu la cita: 

Diumenge 26 d’abril a l’hora de dinar. 

 

 

 

 

  

DIA DE LA FAMÍLIA 2.0 
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 Dia de la família 2.0  26 d’abril 

 

Amb la col·laboració de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA: 3R TRIMESTRE 2019-2020 

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL COL·LEGI MARIA IMMACULADA - TREMP 

President:    Vocals: 
José Miguel Beltrán   Núria Bertran  
Vicepresidenta:   Miquel Cases 
Aida Monclús    Isaac Espinosa  
Secretària:    Eugenia Martín 
Meritxell Gonzàlez    
Tresorera:     
Remei Navarri 

 
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES 

COL·LEGI MARIA IMMACULADA – TREMP 
C/ HOSPITAL, 16 - 25620 


